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BÜAB AVRUPA BİRLİĞİ BÜLTENİ 

Sayı: 53 5-11 Temmuz 2021 

 

Derleyenler: Ganim ARVAS, Arş. Gör. Melek Özlem AYAS, Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

1. AVRUPA BİRLİĞİ’NDEN TEK KULLANIMLIK PLASTİK ATIK HAMLESİ  

Avrupa Komisyonu, küresel çaptaki plastik kirliliğini önlemek için bir adım attı. Bu 

kapsamda, Avrupa Birliği sahillerinde sıklıkla görülen 10 plastik ürünün kullanımını 

yasaklayan yan bir yasa hazırlandı. Avrupa Komisyonunca alınan karara göre tek kullanımlık 

plastik tabak, çatal, bıçak, bardak, kulak çubuğu ve pipet gibi ürünlerle; polistiren ve okso-

çözünür plastik kullanılarak üretilmiş bardaklar, yiyecek ve içecek kapları Avrupa Birliği 

pazarlarında satışa sunulamayacak.   

“Tek Kullanımlık Plastikler Yönergesi” olarak adlandırılan ve 27 AB üyesinin de uyması 

şart koşulan yeni yasanın AB üyesi olmayan Norveç’te de uygulanması ve yasanın 

gerekliliklerini yerine getirmeyen ülkelere para cezası verilmesi öngörülüyor.  

Avrupa Komisyonu, 3 Temmuz 2021 

Euronews, 5 Temmuz 2021 

European Commission, (03.07.2021) “EU restrictions on certain single-use plastics”. Erişim 

adresi: https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics/eu-restrictions-

certain-single-use-plastics_en#ecl-inpage-1055  

Selina Oberpriller, (05.07.2021) “EU bans 10 most common single-use plastic items found on 

beaches”, Euronews. Erişim adresi: https://europeanwesternbalkans.com/2021/07/06/berlin-

process-leaders-praise-successes-of-regional-integration-commit-to-continue-the-process/  

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

 

 

https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics/eu-restrictions-certain-single-use-plastics_en#ecl-inpage-1055
https://ec.europa.eu/environment/topics/plastics/single-use-plastics/eu-restrictions-certain-single-use-plastics_en#ecl-inpage-1055
https://europeanwesternbalkans.com/2021/07/06/berlin-process-leaders-praise-successes-of-regional-integration-commit-to-continue-the-process/
https://europeanwesternbalkans.com/2021/07/06/berlin-process-leaders-praise-successes-of-regional-integration-commit-to-continue-the-process/


2 
 

2. MICHEL BARNIER’DEN BREXIT YORUMU  

Euronews’e mülakat veren Avrupa Birliği Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier, Brexit 

sürecine dair bazı açıklamalarda bulundu. Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden ayrılış 

müzakerelerini yürüten Barnier süreci “azim”, “saygı” ve “ihtiyat” kelimeleriyle tanımladığını 

açıkladı. Uygulamaya konacak anlaşmanın büyük bir öneme sahip olduğunu vurgulayan 

Fransız politikacı, ayrılığı isteyen tarafın Avrupa Birliği olmadığını ifade etti. Michel Barnier 

açıklamalarında Birleşik Krallık’ın bu ayrılık isteğinin olası sonuçlarını öngöremediğini de 

belirtirken Birleşik Krallık’ın 450 milyon kişinin erişim sağladığı bir pazarla olan iyi ilişkilerini 

korumak isteyeceğinin de altını çizdi. Brexit Anlaşmasını “dengeli” olarak tanımlayan Barnier, 

Anlaşmanın ideal olmadığını ancak “doğru” olduğunu belirtti. 

Euronews, 5 Temmuz 2021 

Christophe Garach, (05.07.2021) “Michel Barnier sur le Brexit : “Un divorce, c’est toujours 

négatif”“, Euronews. Erişim adresi: https://fr.euronews.com/2021/07/05/michel-barnier-sur-le-

brexit-un-divorce-c-est-toujours-negatif   

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

3. AB’DEN BATI BALKAN ÜLKELERİNİN ÜYELİK SÜRECİNE DESTEK 

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Komisyonu Komşuluk ve 

Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ve Batı Balkan ülkelerinin liderleri, Batı 

Balkanlar’ın AB’ye tam üyelik ve entegrasyon sürecini hızlandırmak amacıyla video konferans 

ile bir araya geldi. Zirve sonrası açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Angela Merkel, 

Batı Balkan ülkelerinin AB üyeliği için istekli olduklarını fakat sorumluluklarını yerine getirme 

noktasında yavaş ilerlediklerini belirtti. Sırbistan, Kosova ve Bosna Hersek’in geleceği ile ilgili 

sorunlara da dikkat çeken Merkel; uyuşturucu, insan ve silah kaçakçılığı ve şiddet içeren 

aşırıcılığı önleme ile mücadele etmede bölgesel iş birliğinin önemli olduğunu ifade etti. 

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Zirve’nin açış konuşmasında 

Komisyonun birinci önceliğinin bölge genelinde genişleme gündemini hızlandırmak ve Batı 

Balkan ülkelerinin AB üyeliği için gerekli reformları gerçekleştirme noktasında desteklemek 

olduğunu açıkladı. 

Avrupa Birliği Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ise 

Batı Balkanlar ile AB arasındaki sosyoekonomik eşitsizliğin giderilmesinin genişleme süreci 

için çok önemli olduğunu vurguladı. 

European Western Balkans, 6 Temmuz 2021 

European Western Balkans, (06.07.2021) “Berlin Process: Leaders praise successes of regional 

integration, commit to continue economic cooperation”. Erişim adresi: 

https://europeanwesternbalkans.com/2021/07/06/berlin-process-leaders-praise-successes-of-

regional-integration-commit-to-continue-the-process/  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 
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4. AVRUPA PARLAMENTOSUNDAN ÇOCUK TACİZİNİN ÖNLENMESİYLE 

İLGİLİ GEÇİCİ DÜZENLEME  

Avrupa Parlamentosunda 6 Temmuz Salı günü gerçekleştirilen oturumda, çevrimiçi hizmet 

sağlayıcıların çocukların cinsel istismarını içeren materyallerle gönüllü olarak mücadele 

etmelerine ve bu materyalleri ihbar etmelerine müsaade eden geçici bir düzenleme onaylandı. 

Oturumda koronavirüs salgını sürecinde çocuk istismarıyla ilgili çevrimiçi materyallerin endişe 

verici bir şekilde artış gösterdiğine dikkat çekilirken; parlamenterler tarafından gerçekleştirilen 

oylamada 537 lehte, 133 aleyhte ve 24 çekimser oy kullanıldı.  

Oylama sonrasında bir açıklama yapan raportör Birgit Sippel, çocuklara yönelik cinsel 

istismarın insan haklarını ihlal eden korkunç bir suç olduğunu ifade etti. Sippel açıklamasında 

çocuklara yönelik çevrimiçi cinsel istismarı önlemenin, suçluları etkin bir şekilde 

kovuşturmanın ve mağdurlara destek olmanın önemine dikkat çekti. Geçici düzenlemenin bu 

soruna “mükemmel” bir çözüm sunmadığını belirten Raportör, Avrupa Komisyonun acilen 

uzun vadeli bir çözüm önerisi oluşturması gerektiğini de vurguladı.   

Geçici düzenlemenin Avrupa Komisyonu tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe 

girmesi bekleniyor. 

Avrupa Parlamentosu, 6 Temmuz 2021 

European Parliament, (06.07.2021) “Parliament adopts temporary rules to detect child sexual 

abuse online”. Erişim adresi: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-

room/20210701IPR07503/parliament-adopts-temporary-rules-to-detect-child-sexual-abuse-online  

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

5. AVRUPA BİRLİĞİ VE KKTC ARASINDA “İKİ DEVLET” GERİLİMİ 

YAŞANIYOR 

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Parlamentosunda 

gerçekleştirilen dönem başkanlığı devir teslim töreninde konuştu. Slovenya’nın dönem 

başkanlığı vesilesiyle Parlamento’da gerçekleştirilen oturum sonrasında bir basın açıklaması 

yapan Von der Leyen, Avrupa Birliği’nin Kıbrıs için önerilen “iki devletli” çözümü asla kabul 

etmeyeceğine dair kesin tutumunu yineledi. Komisyon Başkanı, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 47. 

yılı vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 

Temmuz’da KKTC’ye gerçekleştirilecek ziyaretin de dikkatle izleneceğini ifade etti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir süre önce gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde de bu durumu 

dile getirdiğini belirten von der Leyen, iki devletli çözüm önerisine atıfta bulunan hiçbir planı 

kabul etmeyeceklerinin ve bu konuda oldukça hassas olduklarının altını çizdi.  

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in 

bu konuşmasının ardından CNN Türk televizyonunda katıldığı bir programda konuyla ilgili 

açıklamalarda bulundu. Von der Leyen’in iki devletli çözümü reddettiklerine dair beyanını 

hatırlatan Ersin Tatar, zaten hâlihazırda Kıbrıs’ta iki devletin bulunduğunu ifade etti. Avrupa 

Birliği’nin açıklamalarında atıf yaptığı ve muhatap olarak aldığı “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin var 

olmadığını vurgulayan Tatar, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ortak bir cumhuriyet olduğunu ve 

KKTC’nin en az güneydeki Kıbrıs Rum devleti kadar meşru olduğunu belirtti. Kıbrıs’ta iki ayrı 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210701IPR07503/parliament-adopts-temporary-rules-to-detect-child-sexual-abuse-online
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20210701IPR07503/parliament-adopts-temporary-rules-to-detect-child-sexual-abuse-online
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halk olduğunu beyan eden Cumhurbaşkanı Tatar, iki ayrı halkın iki ayrı egemenlik ve iki eşit 

devlet demek olduğunu sözlerine ekledi.  

E-Kathimerini, 6 Temmuz 2021 

Hürriyet, 7 Temmuz 2021 

European Commission, (06.07.2021) “Von der Leyen: EU will never accept two-state Cyprus 

solution”. Erişim adresi: https://www.ekathimerini.com/news/1164051/von-der-leyen-eu-will-never-

accept-two-state-cyprus-solution/  

Hürriyet, (07.07.2021) “KKTC’den AB’ye ‘tek devlet’ tepkisi”. Erişim adresi: 

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/kktcden-abye-tek-devlet-tepkisi-41848073 

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

6. CHARLES MİCHEL’DEN TÜRKİYE YORUMU   

AB Zirvesi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosunda düzenlenen bir oturuma 

katıldı. Oturumda 24-25 Haziran’da gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi’nin sonuçlarıyla ilgili 

parlamenterlere bir sunum yapan Michel, çeşitli konulara değindi.  

Öncelikle dijital seyahat sertifikasının yürürlüğe girmesinden duyduğu memnuniyeti ifade 

eden Başkan, aşıların Avrupa genelinde yaygınlaştırılmasında kaydedilen ilerlemenin de tatmin 

edici olduğunu ifade etti. Ancak Charles Michel, Avrupa Birliği’nin yeni varyantlar ve 

mutasyonlar karşısında tetikte olmasının önemli olduğunu ve bu sebeple özgürlüklere dönüşle 

süregelen teyakkuz ihtiyacı arasında doğru dengeyi kurmak için iş birliğini hızlandırmak 

gerektiğini de sözlerine ekledi. 

Michel, konuşmasında AB-Türkiye ilişkilerine de yer verdi. AB ve Türkiye arasında 

aşamalı ve orantılı bir ilişki kurma politikasının devam ettiğini belirten Zirve Başkanı, Gümrük 

Birliği’nin modernizasyonuna yönelik teknik düzeyde çalışmaların başlatıldığını ifade etti. 

Kıbrıs konusuna da değinen Charles Michel, Avrupa Birliği’nin -Maraş sorunu da dâhil olmak 

üzere- ilgili BMGK kararları uyarınca Kıbrıs sorununun çözüm sürecini aktif olarak 

desteklemeye devam edeceğini ifade etti. Michel, AB’nin “iki devletli” çözüm önerisini çok 

net bir şekilde reddettiğinin de altını çizdi.  

Avrupa Birliği Konseyi, 7 Temmuz 2021 

Council of the European Union, (07.07.2021) “Report by President Charles Michel to the 

European Parliament plenary session”. Erişim adresi: 

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/07/report-by-president-

charles-michel-to-the-european-parliament-plenary-session/  

Derleyen: Arş. Gör. Melek Özlem AYAS 

 

7. AB KARA PARA AKLAMA İLE MÜCADELE ETME KARARINI YİNELEDİ 

Avrupa Komisyonu, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadeleye yönelik yeni 

bir otorite kurulmasını teklif etti. Bu kapsamda Komisyonun önerisiyle kara para aklama ve 

https://www.ekathimerini.com/news/1164051/von-der-leyen-eu-will-never-accept-two-state-cyprus-solution/
https://www.ekathimerini.com/news/1164051/von-der-leyen-eu-will-never-accept-two-state-cyprus-solution/
https://www.hurriyet.com.tr/dunya/kktcden-abye-tek-devlet-tepkisi-41848073
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/07/report-by-president-charles-michel-to-the-european-parliament-plenary-session/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/07/07/report-by-president-charles-michel-to-the-european-parliament-plenary-session/
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kripto varlık transferleri için yeni şeffaflık kurallarını belirleyecek yasal düzenleme yapılacak 

ve AB üyesi ülkelerin de dahil olacağı merkezi bir denetim sistemi kurulacak. Daha önce 2007 

ve 2015 yılları arasında Danske Bank’ın Estonya şubesinde gerçekleşen 200 milyar avrodan 

fazla şüpheli işlem sonrası başlatılan soruşturma ile Avrupa Birliği kara para aklamayla 

mücadele kurallarının sıkı bir şekilde uygulanmasına yönelik çalışma başlatmıştı. 

Mali suçlara karşı yaptırım mekanizmasının önemine dikkat çeken Avrupa Parlamentosu 

Üyesi Sven Giegold, kuralları gerektiği gibi uygulamayan AB üyesi ülkelere karşı yaptırım 

uygulanması gerektiğini belirtti. 

EURACTIV, 8 Temmuz 2021 

EURACTIV, (08.07.2021) “EU to propose Anti-Money Laundering Authority”. Erişim adresi: 

https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/eu-to-propose-anti-money-laundering-

authority/  

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

8. AB ÜYE ÜLKELERİNİN ADALET SİSTEMİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM 

AB üye ülkelerinde adalet sisteminin bağımsızlığı, kalitesi ve verimliliğini değerlendirmek 

üzere yıllık olarak yayınlanan 2021 AB Adalet Puan Tablosu’nda bu yıl, koronavirüs salgını 

vesilesiyle mahkemelerin fonksiyonuna ve erişilebilirlik noktasında adalet sisteminin 

dijitalleşmesine odaklanıldı. Böylece AB Adalet Puan Tablosu ilk defa adli makamların dijital 

dönüşümünü değerlendirildi. 

AB üye ülkelerin adalet sistemlerinde video konferans yöntemi kullanılarak adli personelin 

büyük çoğunluğunun uzaktan güvenli bir şekilde çalışabiliyor olması, yapılan değerlendirmede 

olumlu bir gelişme olarak ifade edildi. Aynı zamanda dijital çözümler olarak blok zincir ve 

yapay zekanın çoğu AB üye ülkeleri adalet sistemlerinde kullanıldığı ancak, bu konuda büyük 

oranda değiştirilmesi ve geliştirilmesi gereken önemli alanların olduğunun da altı çizildi. 

Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu AB Komiseri ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı olan 

Věra Jourová konuya ilişkin yaptığı açıklamada koronavirüs salgınının adalet sisteminin 

modernize edilmesinin önemini ortaya çıkardığını, AB vatandaşlarının yararına olan farklı 

dijital çözümlerinin hâlihazırda AB üye ülkelerinin çoğunluğu tarafından kullanıldığını fakat 

hala ciddi bir şekilde geliştirilmesi gerektiğini de vurguladı. 

       Avrupa Komisyonu, 8 Temmuz 2021 

European Commission, (08.07.2021) “EU Justice Scoreboard 2021: digital tools help courts 

and prosecution services mitigate COVID-19 challenges”. Erişim adresi: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3523 

Derleyen: Ganim ARVAS 
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9. AB GÜNEY SUDAN’IN BAĞIMSIZLIK GÜNÜ VESİLESİYLE KUTLAMA 

MESAJI YAYINLADI 

Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Güney 

Sudan’ın bağımsızlığının 10. yıl dönümü vesilesiyle kutlama mesajı yayınladı. AB’nin Güney 

Sudan halkının istikrarlı ve demokratik bir Güney Sudan inşa etmesine yardımcı olmaya kararlı 

olduğuna dikkat çeken Borrell; AB’nin şiddet, gıda güvensizliği, sel ve salgınlar dâhil olmak 

üzere mevcut zorluklara karşı Güney Sudan halkına destek vermeye hazır olduğunu ifade etti. 

Avrupa Dış Eylem Servisi, 9 Temmuz 2021 

European Union External Action Service, (09.07.2021) “South Sudan: Statement of the High 

Representative Josep Borrell on the independence anniversary”. Erişim adresi: 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/101529/south-sudan-statement-

high-representative-josep-borrell-independence-anniversary_en   

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

10. AB VE BATI BALKAN ÜLKELERİNİN LİDERLERİ BİR ARAYA GELDİ 

AB yetkilileri ve Batı Balkan ülkelerinin liderleri “gençleri işgücü piyasasına dâhil etme” 

gündemiyle Slovenya’nın ev sahipliğinde Brdo pri Kranju’da bir araya geldi. Batı Balkan 

gençlerinin Avrupa gençliğinin bir parçası olduğunu vurgulayan AB İş ve Sosyal Haklardan 

Sorumlu Komisyon Üyesi Nicolas Schmit genç işsizliğin hem AB’nin hem de Batı Balkanlar’ın 

ortak bir sorun olduğunu, bu nedenle gençlerin işgücü piyasasına girmelerine yardımcı olmak 

için çalışmalara devam edilmesi gerektiğini ifade etti.  Gençlik Garanti Planı’na da değinen 

Schmit, 2014’ten beri Slovenya’da etkin bir şekilde uygulanan Plan’ın iyi sonuçlar verdiğine 

dikkat çekti. 

Balkan News Agency Independent, 9 Temmuz 2021 

EURACTIV, 9 Temmuz 2021 

Balkan News Agency Independent, (09.07.2021) “Slovenia: Second meeting of EU and 

Western Balkans Ministers for Employment and Social Affairs”. Erişim adresi: 

https://balkaneu.com/slovenia-second-meeting-of-eu-and-western-balkans-ministers-for-

employment-and-social-affairs/  

EURACTIV, (09.07.2021) “EU to help Western Balkans boost youth employment schemes”. 

Erişim adresi: https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/eu-to-help-western-

balkans-boost-youth-employment-schemes/   

Derleyen: Arş. Gör. Aykut KARAKUŞ 

 

11. AVRUPA’NIN YENİDEN DOĞUŞU: PRAG AVRUPA ZİRVESİ 

DÜZENLENECEK 

12-14 Temmuz’da 7’ncisi düzenlenecek olan Prag Avrupa Zirvesi, salgın sonrası 

Avrupa’nın yenilenmesi sürecinde karşılaşacak zorluklar hakkında tartışma platformu 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/101529/south-sudan-statement-high-representative-josep-borrell-independence-anniversary_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/101529/south-sudan-statement-high-representative-josep-borrell-independence-anniversary_en
https://balkaneu.com/slovenia-second-meeting-of-eu-and-western-balkans-ministers-for-employment-and-social-affairs/
https://balkaneu.com/slovenia-second-meeting-of-eu-and-western-balkans-ministers-for-employment-and-social-affairs/
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/eu-to-help-western-balkans-boost-youth-employment-schemes/
https://www.euractiv.com/section/enlargement/news/eu-to-help-western-balkans-boost-youth-employment-schemes/
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sağlayarak “Avrupa’nın Yeniden Doğuşu” başlığı altında gerçekleşecek. Avrupalı liderler, 

politikacılar, akademisyenler ve birçok gazeteci zirvede yer alacak. Zirvede Avrupa’nın 

gelecekteki gelişmeleri hakkında Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin bakış açısına odaklanarak 

birkaç konuda tartışmalara cevap aranacak. Üç ana başlıkta gerçekleştirilmesi planlanan 

tartışmalarda salgın sonrası AB’nin kurtarma planları çerçevesinde sosyal-ekonomik durumlar, 

AB’nin özerkliği ile dış ilişkileri ve Avrupa’nın geleceği gibi konular ele alınacak. 

        Euobserver, 9 Temmuz 2021 

Euobserver, (09.07.2021) “Pandemic recovery spotlighted at Prague European Summit 2021”. 

Erişim adresi: https://euobserver.com/stakeholders/152373 

Derleyen: Ganim ARVAS 

 

12. AVRUPA İLAÇ AJANSI AŞI VAKALARINI ANALİZ EDİYOR 

Avrupa İlaç Ajansı, aşılanan 321 vaka üzerinde yaptığı tetkiklerin ardından 

BioNTech&Pfizer ve Moderna’nın koronavirüse karşı geliştirdiği mRNA aşılarının nadiren de 

olsa kalp iltihaplanmasına yol açtığını açıkladı. Ajans’ın açıklamasında, kalp iltihaplanması 

olan miyokardit ve perikardit ile nefes darlığı, çarpıntı ve göğüs ağrısı gibi belirtilerin tespit 

edildiği ifade edildi. Ajans’a bağlı Güvenlik Komitesi; BioNTech&Pfizer aşısı olan 145 

vakanın miyokardit, 138 vakanın ise perikardit belirtileri gösterdiğini, Moderna aşısı olan 19 

vakanın ise diğer belirtileri taşıdığını ilan etti. Komite, bu durumlara bağlı olarak, firmalardan 

aşı alıcıları ile sağlık çalışanları arasında farkındalığı artıracak ve yan etkileri de içerecek bir 

şekilde ürün bilgilerinin güncellenmesini istedi.  

       Politico, 9 Temmuz 2021 

Politico, (09.07.2021) “EU regulator: mRNA coronavirus vaccines possibly linked to heart 

swelling”. Erişim adresi: https://www.politico.eu/article/eu-regulator-mrna-coronavirus-

vaccines-possibly-linked-to-heart-swelling/ 

Derleyen: Ganim ARVAS 

 

13. MALTA, AŞI OLMAYAN ZİYERETÇİLERE SINIRLARINI KAPATMA 

KARARI ALDI 

Malta, koronavirüs aşısı yaptırmamış kişilere sınırlarını kapatan ilk AB ülkesi olacak. 14 

Temmuz itibarıyla geçerli aşı sertifikası olmayan kişilerin ülkeye alınmayacağını bildiren Malta 

Sağılık Bakanı Chris Fearne, AB içerisinde aşı olmayan ziyaretçilerin girişini yasaklayan ilk 

ülke olacaklarını fakat Malta halkı için bu durumun gerekli olduğunu vurguladı. Bakan Fearne 

Malta’da yalnızca Malta, İngiltere ve AB aşı sertifikalarının geçerli olacağını beyan etti. 

Daha önce Malta’ya giriş yapmak isteyen ziyaretçilere PCR testleri yapılıyor ve test sonucu 

negatif olan kişilerin ülkeye girişlerine izni veriliyordu. Ancak vakalardaki ani artış ve Delta 

adı verilen yeni koronavirüs varyantının yayılması, Malta’nın bu kararı almasına vesile oldu.

          

Rfi, 10 Haziran 2021 
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Rfi, (10.07.2021) “Malta becomes first EU country to ban visitors not vaccinated against 

Covid”. Erişim adresi: https://www.rfi.fr/en/europe/20210710-malta-becomes-first-eu-

country-to-ban-visitors-not-vaccinated-against-covid 

Derleyen: Ganim ARVAS 

 

14. AB, ÜYE DEVLETLERİNE 500 MİLYON DOZ AŞI ULAŞTIRACAK  

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen hafta başına kadar AB’deki yetişkinlerin 

en az yüzde 70’ini aşılayabilecek kapasiteye ulaşacaklarını açıkladı. Pazar gününe (11 

Temmuz) kadar tüm AB üyesi ülkelere toplamda 500 milyon doz aşı ulaştırılacağını belirten 

Leyen, yeni koronavirüs varyantıyla mücadelede üye devletlerin de aşılama sürecine hız 

vermesi gerektiğini ifade etti.  

2021 yılının başında aşı şirketlerinin söz verdikleri tarihte aşıları teslim etmemesi sebebiyle 

ağır eleştirilerle karşı karşıya kalan Von der Leyen, 9 Mayıs 2021 tarihinde yaptığı açıklamada 

yaza kadar AB nüfusunun yüzde 70’inin aşılanması hedefini kamuoyuyla paylaşmıştı. 10 

Temmuz Cumartesi günü yaptığı açıklamada ise “AB sözünü tuttu.” diyerek bu hafta sonu 

itibarıyla yeterli sayıda aşıyı AB ülkelerine temin ettiklerini ifade etti. Koronavirüs salgınına 

karşı verilen savaşın henüz kazanılmadığını söyleyen Komisyon Başkanı, Eylül ayına kadar 

tüm AB nüfusunun aşılanmasını hedeflediklerini de sözlerine ekledi. 

       Avrupa Komisyonu, 10 Temmuz 2021 

Reuters, 10 Temmuz 2021 

        Euronews, 10 Temmuz 2021 

         Aljazeera, 10 Temmuz 2021 
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